Bemutatkozás

Intézményünket 1958-ban alapították, így 2008. októberében ünnepelhettük 50 éves jubileumunkat. Ennek keretében vette fel az intézmény báró
Eötvös József nevét.
Az intézmény Seregélyesen, zöldövezetű, 5 hektáros, parkosított környezetben helyezkedik el. A kezdetek óta megyei tulajdonú és fenntartású
intézményként működik.
Az iskola fennállása óta mintegy 5. 500 diák végzett, s szerzett nálunk
szakközépiskolai érettségi-, vagy szakmunkás-bizonyítványt. Gyakorlatilag
Fejér megye minden településéről voltak és vannak tanulóink.
A múlt
Kezdetben mezőgazdasági gépszerelő szakmunkástanulókat képeztünk,
majd 1982-től megindítottuk az ilyen irányú szakközépiskolai oktatást. Az
elmúlt 15 évben a képzés megújult, mind tartalmát, mind a képzési irányokat tekintve átalakult, alkalmazkodva a közoktatás változásaihoz, illetve a
munkaerőpiaci igényekhez.
A jelen és a jövő
2009. szeptemberétől szakközépiskolai osztályainkba informatika szakmacsoportos szakközépiskolai oktatásra és a környezetvédelmi szakmacsoportos szakközépiskolai oktatásra várjuk a 8. osztályt végzett tanulókat.
Mindkét indítandó osztályban lehetőséget nyújtunk sport irányultságú jelentkezésre: az Albahandball-Seregélyes Kézilabda Klubbal együttműködve
erre a szakirányra elsősorban kézilabdázni akaró leányok és fiúk jelentkezését várjuk.
Az informatika szakmacsoportos osztályba mozgássérült tanulókat is tudunk fogadni, mivel az iskola akadálymentesítése megtörtént.

A szakmunkásképzést választó jelentkezők számára a hagyományos mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító és növénytermesztési gépüzemeltető,
gépkarbantartó szakmunkásképzés mellett géplakatos, illetve hegesztő és
karosszérialakatos szakmatanulási lehetőségeket ajánlunk.

(A beiskolázás részletes ismertetése a Beiskolázás 2009 menüpont megnyitásával érhető el.)
A feltételek
Intézményünk az oktatáshoz, képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A tantestület elméleti tanárai jelentős pedagógiai
tapasztalatú, szakmailag jól felkészült középiskolai, vagy mérnöktanárok.
Személyiségközpontú nevelésre törekszünk. Az intézményvezetés és a nevelőtestület igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy otthonos,
családias légkör jellemezze az iskolát és a kollégiumot. Pedagógiai programunk, minőségirányítási rendszerünk is ezeket a célokat segíti.
Az elméleti órák szervezése kabinetrendszerű. A szaktantermek mellett
három jól felszerelt számítástechnika labor és két nyelvi labor szolgálja a
hatékony és színvonalas oktatást. Korszerű kémia és biológia laborunk
elsősorban a környezetvédelmi képzéshez nyújt hátteret.
Helyi számítógép-hálózatunk kiépült, s az Internet-elérés a kollégiumban
is biztosított.
A szakmunkástanulók gyakorlati képzése elsősorban iskolánk tanműhelyében folyik. A mezőgazdasági szakmákban ezt segíti 100 hektáros földterületünk, így üzemi körülmények között sajátíthatják el tanulóink a szakma
gyakorlati ismereteit. A tanműhely kellő számú erő- és munkagéppel, illetve egyre bővülő műszerparkkal rendelkezik. A tanműhelyi foglalkozás keretében folyik a mezőgazdasági vontatóvezető-képzés. E jogosítvány megszerzése – a mezőgazdasággal kapcsolatos szakmákban – feltétele a szakmunkásvizsga letételének.
Szakmunkástanulóink alapfokú láng-és ívhegesztő bizonyítványt is szerezhetnek. E vonatkozásban országosan minősített vizsgahely vagyunk.
Végzünk személygépkocsi-vezetői képzést is, fakultatív alapon. Saját tanulóautókkal, rutinpályával és vizsgáztatási jogosultsággal rendelkezünk.

Szakközépiskolás és szakmunkás tanulóink döntő többsége tanulmányai befejezéséig iskolánkban szerzi meg a B kategóriás jogosítványt.
Saját kollégiumunk van a fiúk részére. A kollégium is kínál szabadidős foglalkozásokat. (Különböző szakkörök, sportfoglalkozások, színházlátogatás,
más kollégiumokkal közös rendezvények). A lányok elhelyezésére – megfelelő számú igénylő esetén – a következő években várhatóan az iskolától 5
km-re lévő elzamajori kollégiumban biztosítunk helyet.
Nemcsak iskola
Tanórán kívüli foglalkozásaink színesítik a diákéletet, illetve lehetőséget
teremtenek egy-egy szaktárgy, szakterület mélyebb megismerésére. Korrepetálások, előkészítők, szakkörök vannak, diákújság készül, színjátszó
csoport, kórus tevékenykedik. Működik a Diákönkormányzat is. Tornatermünk és szabadtéri sportlétesítményeink elsősorban a labdarúgáshoz, atlétikához, kézilabdához és kosárlabdázáshoz nyújtanak edzési, illetve
sportolási lehetőséget. Minden tanévben Diáknapok teremt lehetőséget a
kötetlen, közös kikapcsolódásra, szórakozásra. Színvonalas iskolai ünnepségek és egyéb rendezvények biztosítják nemzeti hagyományok ápolását, a
méltó megemlékezéseket. Tanulmányi és osztálykirándulásaink emlékezetes élményeket jelentenek tanulóink számára.
Több, mint 30 éve állunk testvériskolai kapcsolatban egy szlovákiai, galántai iskolával és csaknem 20 éve egy erdélyi, csíkszeredai szakközépiskolával. Mindkét intézmény szívélyes fogadtatásban részesíti cserekirándulásra, vagy sportvetélkedőre rendszeresen érkező tanulóinkat.
Amire büszkék vagyunk
Diákjaink és pedagógusaink szeretik ezt az iskolát. Diákjaink azért, mert
„jók a tanárok”, humánusak, odafigyelnek rájuk, segítséget nyújtanak
gondjaik megoldásához. Szeretik azért, mert minden lehetőség biztosított
számukra a tanulásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Pedagógusaink
pedig azért, mert örömet jelent számukra tudásuk átadása, lehetőségük
van a „személyre szóló” pedagógia alkalmazására, s egy jól felszerelt, és
családias légkörű intézményben dolgozhatnak.

